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هــا بنــت محمد آل خليفة
مدير عــام الثقافة والفنون

Hala bint Mohammed Al Khalifa

General Director of Arts and Culture

الطعــام ثقافة 4
نلتقــي فــي النســخة الرابعــة مــن فعاليــة «الطعــام ثقافــة» لنكتشــف نتــاج مواهــب متنوعــة وتخصصــات مختلفــة
تلتقــي تحــت مظلــة هــذا العنــوان.
االحتفــاء بالثقافــة وبتنوعهــا هــو جــزء أساســي مــن اســتراتيجية هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار ،حيــث التجــدد
واالبتــكار فــي طــرح الموضوعــات ذات الصلــة بالتنــوع الثقافــي فــي مجتمعنــا هــو روح هــذه المبــادرة الســنوية.
إن التقــاء الفــن بتعــدد أســاليبه ،ودراســة العالقــة بيــن مجالَــي الفــن والطهــي ،ومــا يولــده التعــاون بيــن أدواتهمــا
المختلفــة مــن ألــوان وأشــكال ونكهــات ،تنتــج فــي النهايــة َّ
خطيــن إبداع َييــن متواز َييــن بيــن الفنانيــن والطهــاة.
فــي هــذه النســخة أضفنــا عناصــر جديــدة ،لنزيــد مــن عمــق التجربــة ،فتداخلــت الموســيقى والنغمــات لتكــون
ـزءا مــن مالمــح هــذه المبــادرة ،وايضــً األزيــاء ،وطقــوس الشــاي اليابانــي التقليــدي.
جـ ً
نأمــل أن تفتــح هــذه المبــادرة أبــواب االطــاع واالكتشــاف مــن خــال إبــراز مســاحات مشــتركة يلتقــي فيهــا
المبدعــون والمثقفــون ليشــاركوا الجمهــور أعمالهــم وكل مــا دار فــي مراحــل اإلعــداد والتصميــم مــن خــال حــوا ٍر
مباشــر يعكــس ماه ّيــة الفــن بــكل عفويــة وتلقائيــة وبســاطة.
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Food is Culture 4
We are proud to see the evolvement of Food is Culture in its fourth edition. We discover the
creations of a diverse pool of talents that joined their creative forces under the umbrella of this
initiative.
Celebrating culture and its diversity is a primary component of the Bahrain Authority for Culture and
Antiquities strategy in seeking out and creatively addressing topics related to cultural diversity within
our society, an aspect that is at the very core of this annual weeklong event.
The organic merging of art and the different disciplines within it, the study of the relationship
between the world of art and food, and the synergy generated by their tools of varying colours,
shapes and flavours end up producing a pair of parallel creative tracks explored by the artists
and the chefs.
In this latest edition, we added new elements to the dialogue and experimentation by incorporating
music, fashion, and even traditional Japanese tea ceremonies.
We hope through Food is Culture to open the doors of discovery, highlighting the common spaces
where creatives gather to share their works with the public and the process that went into crafting
them with all its spontaneity, impulsiveness and simplicity.

شوق العلوي
قيم فني
ّ

Shouq AlAlawi

Curator

استراحة غداء
ما هو «الغداء» ولماذا هو «استراحة»؟
الغربي الذي وضعته مؤرخة الطعام مونيكا أسكاي.
الغداء حدث فجائي بين الوجبات ،هذا هو التوصيف
ّ
ّ
شــكلت وجبــة الغــداء بالنمــط الــذي نعرفــه اليــوم .فقــد تــم تعريــف أنمــاط
كانــت الثــورة الصناعيــة هــي مــا
العمــال وذوي الدخــل المتوســط حســب ســاعات عملهــم الطويلــة فــي المصانــع ،والتــي حتّمــت
الطعــام لطبقــة
ّ
ـاعات تسـ ّـمى «اســتراحة الغــداء» يتناولــون فيهــا قــدرًا مــن الطعــام (عــاد ًة مــا
عليهــم اســتراحةً بعــد أول أربــع سـ
ٍ
يمدهــم بالطاقــة الالزمــة لالســتمرار فــي العمــل .أمــا ميســورو الحــال ،فقــد ســاعدهم
يكــون قطعــة خبـ ٍـز وجبــن) ّ
ـيء
ظهــور اإلنــارة الصناعيــة علــى تمديــد ســاعات النهــار وتأخّ ــر وجبــة العشــاء ،وبذلــك تح ّتــم عليهــم تنــاول شـ ٍ
مــن الطعــام فــي منتصــف اليــوم.
لقــد أصبحــت «اســتراحة الغــداء» طقســً متأصــ ً
ا فــي روتيــن الحيــاة اليومــي .فنجــد الموظفيــن -خــال القــرن
التاســع عشــر -قــد ُمنحــوا ســاعةً واحدةًلتنــاول الغــداء .ولكــن مــع انــدالع الحــرب العالميــة الثانيــة ،واســتمرار
تقنيــن الحصــص ،أجبــر مفهــوم الغــداء علــى التطــور .فأصبحــت المقاصــف فــي مقــار العمــل هــي الطريقــة األكثــر
العمــال ،ومــن ثــم تــم اعتمــاد النمــوذج نفســه فــي المــدارس بعــد الحــرب.
توفيــرًا إلطعــام
ّ
عالميــة ثانيــة ،بــدأ مفهــوم «المقاهــي
حــرب
أمــا فــي خمســينيات القــرن الماضــي ،فــي مرحلــة التعافــي مــن
ٍ
ٍ
الصغيــرة» وقســائم الطعــام فــي اإلنتشــار ،وســاهم فــي انتشــارها آليــات صناعــة الخبــز الحديثــة ،التــي بدورهــا
ـداء أقــل تكلفـ ٍـة مــن غيرهــا.
قدمــت وجبــات غـ ٍ
ّ
بيــن الســتينيات والثمانينيــات ،وتحديــدًا فــي مدينــة نيويــورك األمريكيــة ،شــهد المجتمــع المخملــي ظاهــرة
يتغديــن» أو ( )Ladies who lunchوهــو مصطلــح ابتدعــه ناشــر مجلــة ()Women’s Wear Daily
«النســاء اللواتــي
َ
ـيء ُيكتــب
جــون فيرتشــايلد .وغالبــً مــا كان يتحــدث عــن هــذا األمــر بشـ ٍ
ـيء مــن الدعابــة بقولــه «لــم يعــد هنــاك شـ ٌ
ـس لظاهــرة إجتماعيــة
ـ
يؤس
أن
ـن
ـ
م
ـدًا
ـ
ج
ـيطة
ـ
بس
ـاه وبحيلــة
عنــه» ،لكــن دهائــه كصحفــي وذكائــه كناشــر أمكنـ ُ
َ
قابلــة للنشــر ،تضمــن لــه مبيعــات الجريــدة البائســة التــي ورثهــا عــن أبيــه فــي محيــط األغنيــاء والمشــاهير،
المعلنيــن والقــ ّراء .فمــا كان منــه إال أن واظــب علــى متابعــة مجموعــة النســاء
وتُســعد فــي الوقــت نفســه ُ
المر ّفهــات إلــى مواقــع تجمعهــن الســتراحة الغــداء ،وأخــذ صــو ٍر بغــرض الكتابــة عــن هــذه المطاعــم أو مــا يلبســنه
نوعــا مــن المنافســة بيــن أوســاط المطاعــم التــي تقــدم الغــداء،
مــن أحــدث صيحــات الموضــة .األمــر الــذي أنتــج ً
ـل للتغطيــة اإلعالميــة ،مــع األخــذ بعيــن
ـكل الفــت وقابـ ٍ
ليعيــدوا النظــر فــي تقديــم تجربـ ٍـة متكاملـ ٍـة للزبائــن بشـ ٍ
االعتبــار جميــع عناصــر «اســتراحة الغــداء» التــي تتناســب مــع ذائقــة هــذه الطبقــة االجتماعيــة.
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The Lunch Hour
So what is Lunch and why does it take an hour?
Lunch is an accidental happening between meals, says food historian Monica Askay.
It was the Industrial Revolution that helped shape lunch as we know it today. Middle and lower class
eating patterns were defined by working hours. Many were working long hours in factories and to
keep them going, a noon-time meal was essential. By midday workers had often worked for up to
six hours. They would take a quick break and eat what was known as a “beever” or “noonshine”,
usually bread and cheese. As artificial light developed, dinner started to shift later in the day for the
wealthier; as a result a light meal during the day was essential.
The ritual of “taking” lunch became ingrained in the daily routine. In the 19th Century, office workers
were given one hour for lunch. But as the Second World War broke out, and rationing took hold,
the lunch was forced to evolve. Work-based canteens became the most economical way to feed the
masses, the same model was then adopted by schools after the war.
The 1950s brought a post-War world of cafes and luncheon vouchers. The automation of bread
making made the takeaway sandwich a quick fill for the niche as a fast, cheap lunch choice.
The 1960s-1980s witnessed a rise in the Midday affair. For example, the “Ladies Who Lunch”
phenomenon, a phrase invented by John Fairchild, the publisher of Women’s Wear Daily from
1960 to 1996. Fairchild joked that he came up with the idea “out of desperation, because there
was nothing else to write about.” But it was part of his genius as a publisher and journalist that
with one simple, low-cost move he transformed the dull trade paper he’d inherited from his
father, into a popular chronicle of the rich and fashionable, expanding its readership beyond
garment-industry insiders to wealthy women everywhere and satisfying its advertisers. As a
result, the Lunch offerors started to compete on this niche audience, trying to re-invent the
lunch experience, because we all know that Women Who Lunch, do not actually eat. It wasn’t
about what people ate; it’s how and where they ate.

ومــن الموســيقى ،لإلضــاءة ،وحتــى األعمــال الفن ّيــة المع ّلقــة ،وجميــع التفاصيــل المخف ّيــة المدروســة بعنايــة فــي
ـم لجعــل «اســتراحة الغــداء» تجربــة
األمكنــة التــي يســتهلك النــاس فيهــا الطعــام ،يبقــى خلــق هــذه البيئــة مهـ ٌ
رواده ،والجــو العــام،
اســمه،
المــكان،
مدتهــا .فاألوانــي المســتخدمة ،األثــاث ،هو ّيــة
ّ
إيجابيــة ،بغــض النظــر عــن ّ
ـق نتناولــه فــي الظهيــرة.
جميعهــا -فــي نهايــة المطــاف -مكونــات طبـ ٍ
همهــم بالضــرورة تنــاول الطعــام بقــدر مــا ينشــدون
يلتقــي البعــض فــي منتصــف يــوم عمــل ،وال يكــون ّ
ـكل
االنقطــاع عــن الواقــع أو االبتعــاد عــن «روتيــن» وظائفهــم المملــة ،واســتثمار هــذا الوقــت لالســتراحة بشـ ٍ
إبداعيــة
معطيــات
الجلــي ،ينتــج دائمــً مــن
حيــاة مثيــرةٌ لالهتمام...فالعمــل االبداعــي
أساســي .وهــي دورة
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ً
ّ
مبطنــة .فبأخــذ اســتراحة الغــداء مثــاال ،نجــد التطــور فــي طريقــة تقديــم الطعــام جعــل مــن صانعــي األوانــي
ـدة لألوانــي ،ممــا جعــل لهــذه األوانــي أهميــة بالغــة علــى مائــدة
ـن يتنافســون فــي ابتــكار أشــكال جديـ ٍ
فنانيـ َ
الفنــي العــام ،والــذي عــ ّزز
التوجــه
الطعــام ،وهــو مــا جعــل صنّــاع األثــاث يطــورون مــن حرفتهــم لمواكبــة
ّ
ّ
رواد هــذه األمــكان وحفّ ــز لديهــم الرغبــة فــي االســتمتاع ومالحظــة العناصــر األخــرى الموجــودة فــي
تجربــة ّ
المــكان .وهــو مــا الحظــه أصحــاب هــذه المطاعــم والمقاهــي والذيــن بدورهــم أخــذوا قــرار إثــراء تجربــة الزائــر
كبــادرة الشــباع جميــع الحــواس وتغذيتهــا لإلســهام فــي تنميــة العقــل
بانتقــاء الموســيقى المصاحبــة
ٍ
ـي.
ـاج إبداعـ ّ
الباطــن والــذي كنتيجــة (يومــً مــا) ســيقوم بإنتـ ٍ
أمــا اليــوم ،فمتوســط اســتراحة الغــداء والتــي تكــون أغلبهــا أمــام شاشــات الحاســوب ،اليتجــاوز ربــع الســاعة،
وهنــا نعــود لتعريــف أســكاي ،فالغــداء أصبــح فع ـ ً
ا
(وفقً ــا لدراسـ ٍـة بحثيــة لجامعــة ويستمنســتر البريطانيــة)ُ .
حدثــً فجائيــً بيــن الوجبــات المعتــادة.
فــي كتابــه « الغــداء فــي المحــل :فــن ممارســة وجبــة منتصــف اليــوم» يصــف بيتــر ميلــر اســتراحة الغــداء فــي
ـم أيامنــا هــذه ،نقــوم بالتجــاوز عــن تنــاول الغــداء .فمعظــم اســتراحات الغــداء
الوقــت الحالــي كالتالــي« :فــي خضـ ّ
وقــت ضائــع
اآلن تكــون وجبــات ُمعــدة مســبقًا ،تُقــدم فــي أوراق ملفوفــة ،نتناولهــا واقفيــن ...بمعنــى آخــر،
ٌ
ـام ضائــع» .ولعلــه يشــير إلــى ثقافــة التهــام السندويشــات فــي المكاتــب وحــول الحواســيب ،واســتبدال
وطعـ ٌ
ـدن.
الوجبــات األساســية بالعصائــر وبدائــل الطاقــة التــي تــؤكل أثنــاء المشــي حتــى ،مواكبــةً للمعاصــرة أو التمـ ّ
ـق حديثــة للوجبــات الســريعة ،وإذا ك ّنــا لنفكــر فــي المتغيــرات وكيــف وصــل بنــا الحــال
وهــي فــي الواقــع إعــادة خلـ ٍ
إلــى هنــا ،فهــل مــا تغ ّيــر هــو الطعــام؟ أم مســتهلكوه؟
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From music to lighting, to the art on the wall; the subtle details of the place/situation where food
is consumed is one part of the curated food scene. An environment conducive to a positive culinary
experience is paramount when glorifying a quick lunch. Cutlery, crockery, furniture is another part.
The name of the place, its history, brand, brand culture, and association, “vibes”, etc…were all
elements included in the one plate of food we had at midday.
People get together during the middle of a working day, sit for an hour, to not only eat, but to
disconnect from the reality of their perhaps dreary jobs, and invest the time to “relax”. It is an
interesting cycle; an obvious creative outcome always arises from subliminal creative input. The way
the food was presented made the plate makers put more effort in designing their platters. The way
the plates took over the tables made the consumers enjoy looking, observing and finding what else
was interesting around them. Restaurant owners began to cultivate their patron’s interest, and began
to include music as a way of servicing all the senses. When it came to the end user, a happy meal
always inspired something else.
Today the average time taken to eat lunch - usually in front of the computer - is roughly 15 minutes,
according to researchers at the University of Westminster. The original meaning of lunch or “nuncheon”
as a small, quick snack between proper meals is just as suitable now as it ever was.
In his book “Lunch at the Shop: The Art and Practice of the Midday Meal”, Peter Miller describes the
current lunch situation: “In our current bustle, lunch has been overlooked. The bulk of lunch has been
sourced out to stand-up counters and takeout platters, wrapped and rolled and packaged, and it is
now mostly a pass-through, of time and food.”
While the culture of pre-made sandwiches inhaled over laptops, and juices or energy bars
consumed on the go may feel contemporary, it’s merely the latest incarnation of a long tradition
of speed-eating. It is the foods that have changed, not the utilitarianism with which we eat
them—or, more accurately, fuel up.
Miller continues to explain how when you take control of your meal, you are “simply taking a part of
the day back into your hands, making it personal and pleasurable. The food will be better, the stories
more interesting, and the day considerably more distinct.”

ويواصــل ميلــر حديثــه بــأن اســتعادة هــذا الجــزء مــن اليــوم ،أي اســتراحة الغــداء ،بمعنــى إعــادة إحيائــه بطقوســه
المناســبة ومــا يجــري خاللهــا ،ســيمنحنا شــعورًا مختلفــً .بــل ســتكون التجربــة شــخصيةً أكثــر ،وســيكون الطعــام
ألــذ ،والحكايــا ممتعــة ،وبالتالــي ســيكون اليــوم أفضــل.
ســبقه فرانــك أوهــارا ،وهــو شــاعر وناقــد اميركــي ينتمــي الــى (مدرســة نيويــورك) وهــي جماعــة مــن
ولربمــا
ُ
الشــعراء والرســامين والراقصيــن والموســيقيين الــذي نشــطوا خــال خمســينيات وســتينيات القــرن الماضــي
بمدينــة نيويــورك مســتلهمين أفكارهــم مــن الســريالية والحــركات الطليعيــة المعاصــرة .فــكان أوهــارا علــى قــدر
مــن اليقيــن بــأن الحيــاة اليوميــة مليئـ ٌـة بمصــادر اإللهــام .وكان فــي اســتراحة غــداءه ،حيــن كان يعمــل كق ّيــم
ـي فــي متحــف الفــن الحديــث فــي نيويــورك ،يكتــب شــعرًا مــن وحــي مــا يجــري حولــه فــي هــذه الســاعة .ففــي
فنـ ّ
مجموعتــه «أشــعار الغــداء» يو ّثــق أوهــارا جوالتــه فــي المدينــة مــن وإلــى وأثنــاء اســتراحة الغــداء:
إنها ساعة الغداء  ،لذلك أذهب
للنزهة بين همهمة ملونة لسيارات األجرة.
أوال  ،على الرصيف
حيث يغذي العمال أجسادهم المتَّ سخة
بشطائر وكوكا كوال  ،مع الخوذ الصفراء
على أنها تحميهم من السقوط
أو من الطوب  ،أعتقد.
شارع
ثم على
ٍ
حيث التنانير تتطاير
فوق الكعب وفوق الساق.
الشمس حارة ولكن
سيارات األجرة تحرك الهواء .أنا أبحث
عن صفقات لشراء ساعات اليد .وهناك
القطط تلعب في نشارة الخشب.
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Frank O’Hara understood that “the ordinary world” was full of inspiration. While on his lunch break
from the Museum of Modern Art in New York City, where he was a Curator, O’Hara often composed
poetry from what he observed in this brief hour. His collection, “Lunch Poems,” records many walks
around the city.
It’s my lunch hour, so I go
for a walk among the hum-coloured
cabs. First, down the sidewalk
where laborers feed their dirty
glistening torsos sandwiches
and Coca-Cola, with yellow helmets
on. They protect them from falling
bricks, I guess. Then onto the
avenue where skirts are flipping
above heels and blow up over
grates. The sun is hot, but the
cabs stir up the air. I look
at bargains in wristwatches. There
are cats playing in sawdust.

This might seem like a list with no apparent cohesion, but when you consider the circumstances under
which the poem was written, it flows. As a reader, you are following O’Hara through Manhattan,
seeing what he sees. As a writer with a busy day job, O’Hara used his lunch hour wisely by observing
the world around him, collecting lines for poems, and composing them on a park bench.
In its 4th Edition, Food is Culture was planned and managed during my lunch hour. And by hour I
mean 15 minutes of eating my salad while staring at the PC’s screen and having in depth mircomanagement conversation over the phone. Not that this project did not deserve a prime hour of the
working day, on the contrary, I felt it had to always be associated with Food. Or maybe because the
very first Food is Culture brainstorming meeting (Sept 2015) took place during our lunch hour?

قــد يبــدو النــص وكأنــه قائمــة باألحــداث والمشــاهد ،لكــن تأخــذ شــعريته عناصــر قوتهــا مــن اللحظــة الحاضــرة،
ـي للتجربــة إبــان عيشــها ،ولكيفيــة التفاعــل معهــا .كق ـ ّراء ،نمشــي مــع أوهــارا
وتتضــح جماليــات التدويــن اآلنـ ّ
فــي مدينتــه ،نــرى مــا يــراه ونســمع مــا يســمعه .أوهــارا اســتثمر اســتراحة الغــداء بحكمــة شــديدة ،فــكان يراقــب
ـي إســمنتي فــي الحديقــة لينظــم األبيــات.
المدينــة ،ومــن ثــم يجلــس علــى كرسـ ٍ
ـياق غيــر منفصــل كل ًيــا ،يســعدني أن أذكــر بــأن العمــل علــى «الطعــام ثقافــة» فــي النســخة الرابعــة كان
وفــي سـ ٍ
ً
مــا يم ّيــز اســتراحات غدائــي شــخص ًيا .وإذا عدنــا بالذاكــرة قليـا ،فــإن مشــروع «الطعــام ثقافــة» هــو وليــد اســتراحة
غــداء .هــذه المبــادرة التــي تجمــع مجموعــة مــن المبدعيــن مــن الفنانيــن والطهــاة كبــرت لتشــمل المصمميــن
والموســيقيين .وكان ألغلبهــم وظائــف تســرق ســاعات يومهــم ،فــا عجــب أن تكــون لقائاتهــم للعمــل علــى مــا
ســيقدموه فــي «الطعــام ثقافــة» أثنــاء اســتراحات الغــداء.
متنفــس
أخيــ ًرا ،يعتقــد الكثيــر أن ســاعة الغــداء هــذه مجــرد  4%مــن اليــوم .للمبدعيــن ،هــذه الســاعة هــي
ٌ
ـوم ممــل .ففرانــك أوهــارا كتــب «أشــعار الغــداء –  »1964فــي اســتراحة غدائــه ،وكتــب جــون مورتيمــر فلمــه
وســط يـ ٍ
إن كانــت مصادفــةً أن ّ
تنظــم هيئــة البحريــن للثقافــة
ـم
ـ
أعل
وال
ـا،
ـ
أيض
ـه
ـ
غدائ
ـاعة
ـ
س
ـي
ـ
ف
»
1961
–
ـداء
ـ
الغ
«ســاعة
ً
ْ
واآلثــار «الطعــام ثقافــة /2016-2019ويســتمر» فــي ســاعات الغــداء .فجـ ّ
ـل مــا فــي األمــر هــو كيفيــة توظيــف هــذه
ـام مفيــد فــي نفــس الوقــت.
الســاعة فــي اإلنتــاج اإلبداعــي ،وتنــاول طعـ ٍ
ولكم منّي تح ّية.
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This year, Food is Culture expanded beyond the boundaries of visual arts to include artisans, designers
and musicians. The creative collective took no time to find a common ground to base their concepts
on. Most of them had day jobs as well, so as a result most meetings took place during the Lunch Hour.
For many, this hour is only 4% of the day. For those with creative seeds in their hearts, this
hour is the unplanned outlet to practice their creativity. Frank O’Hara gave us Lunch Poems
(1964) which he wrote during lunch hours, John Mortimer gave us Lunch Hour movie (1961)
which he wrote during his lunch hours, and The Bahrain Authority for Culture and Antiquities
gave us Food is Culture (2016 – 2019/going).
It is all about how to best utilize the lunch hour to your creative advantage, and how to eat well.
And cheers to that.
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